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ഫാ: ഗീവ൨ഗീസ് തതത്തുങ്കല് അ 

വര്കളടെ വിമര്ശന പ്രസംശത്ത। 
ന്െറ ഒരു സംക്ഷിപ്ച നിരൂഫണം. 

1 951 ജുലൈ 15-ം, 31-ം തീയതികളിലെ “സ 
ദാചന്ദ്രിക്? എന്ന മാസികയില് ഫാ: ഗീവവഗീസ് 
ആത്തുകകല് അവര്കഠം യൂണിയന് സുവിശേഷ പ്രുവ 
ത്തനം ഒരു വിമര്ശനം? എന്ന തലവാചകത്തില് എ 
ഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം ഞാനും വായിയ്യകഛകയു 

ണ്ടായി. ഈ വിമര്ശകന്െറ പ്രസംഗത്തെ വായിക്കു 
ന്ന വിദ്വല് ജരങ്ങഥം അതിനെ അതര്ഹിക്കുന്ന നിന്ദ 

യോടെ വിക്ഷിക്കുമെകിലും സാധാരണ വായനക്കാരെ 

കബിളിപ്പിക്കുന്നതിനുതകുന്ന ചില പ്രയേഗേങ്ങറഥം അ 
തില് ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല് അതിനൊരു സം 

ക്ഷിച്ചു നിരൂപണം ആവശ്യമായി തോന്നുന്നു. 
മന്ലേയാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളില് 

അനേകരും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ൨ ലനം സുവി 
ശേഷവേലയില് ഞങ്ങളുടെ സഫ വത്തക, മണ്ട. 
നാം തമ്മിലുള്ള. മൈത്രിയെ അകറരന്നതിരം െരുക്ൃ 
തയെ ഭിന്നിപ്പിക്കന്നതിനുമായി ചെ യ്കികിക്കന പ്രസം 

. ഗത്തെ നിരൂപണം ചെഴയ്യന്ടതു അത്യാവശ്യം ഫ്യുന്നു 

തോന്നിയതു കൊണ്ടു മാത്രമാണു് ഞാനീ ന രൂപണത്തി 
നല്യമിച്ചതു”. അതല്ലാതെ യാതൊരു മതവിദ്വേഷവും 
കെഞ്േല്ലെന്നുള്ള. പസ്തുത നിങ്ങളേവരേയും അറിയിച്ചു 
കൊള്ളട്ടെ. 



പ 

നമ്മുടെ വിമര്ശകനെ ഒരു യുപ വൈദീകന് എ 
ന്ന നിലയില് ഞാന് വിചാരിക്കുന്നതിനാലും എന്നാല് 

അദ്ദേഫം ഒരു വയസ്സനാണെന്നു സ്വയം ഭാവിക്കുന്നതു 
കൊണ്ടും ഞത്ങമു'രുവരുടേയും മനോഭാവത്തെ ആദരിച്ചു 

ഞാനദ്ദേഹത്തെ യുപവൈദീക൯, വയേവ്ൃദ്ധവൈദീ 
ക൯, വല്ല പ്പന് എന്നി പേരുകഠം സംബോധന ചെ 

യ്തൂകൊള്ളു.ന്നതു ഞങ്ങളിരുവക്ടം സന്തേഷകരമായിരി 
ക്ഭമഃല്പോ. 

നിരൂപണത്തോടുക്ൂടെ ചില കാത്ൃങ്ങം വിമര്ശ 
കനെ ഉല് ബോധിപ്പ്ിക്കവാനുമണ്ട് . വല്ല്യച്ചന് ഉപദേ 
ശിക്കുന്നതനുസരിച്ഛു ജിപിക്കാ൯ ശ്രമിക്കണം എന്നാല 

മായി അറിയി പ്പുകൊമ്ള. ട്ടെ. മാത്തോമ്മാസഭയ്മുച അ 
ച്ചന് നഠംകിയിരിക്കുന്ന പേരുകഠം “നവീകരണക്കാര്? 
നേവിനുമാത്തോമ്മ'” “നാമധേയ എപ്പി സ്യ്ല്ോപ്പല്?? 
എന്നും സാമ്ൃമായിട്ട “അവിശ്വാസി?” “*“മനുഷ്യപൃത്രി? 
ന അവരുമായുള്ള ബന്ധംമുലം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭ 

വം “വിശ്വാസത്ചാഗ??” വും മറവും തആആണെന്നുമാണ 

ല്ലോ. ഫാദര് അവര്കറം നാമധേയഎപ്പിസ്വേ്ോപ്പല് 
സഭയായ മാത്തേറമ്മായിലെ ഒരം ഗമയിരുന്നപ്പ്യോഠം ഒ 
രു നവികരണപട്ടക്കാര൯ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച. പ്പ് 

ന്നീട യഥാര്ത്ഥ എപ്പിസ്ലേേപ്പേല്ൽ സഭയുടെ അംഗമാ 
യിച്ചേനു പട്ടവും ഏറ൨. എന്നാല് ഖിവാഫ ക്രദാശ. 

നടത്തിയത്ുമില്പ. നവികരണ വൈദീകന് നടത്തിയ 
വി ചാഹം സാധുവുമല്ലല്പോ. വിവാഹക്രദാശക്രടാതെ 
അച്ചന് ഭായ്യയയായി സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ര്രീ സാക്ഷാ 

ല് ഭായ്യ്യയല്ല. ഒരു വെല്ലൂാട്ടി മാതൃമാണ്. ഈസ. 

മ്മി ശ്രബന്ധത്തില് നിന്നും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങ 



പി 

റം അച്ചന്െറ ഭാഷപോലെ “മുക്ക൯പാമ്പു?? കഠം ത 

ന്നെ. അയ്യൊ! ഇടയന് ഇങ്ങനെയെങ്കില് ആടുകറം 

എങ്ങിനെയായ്ത്തിരും. വല്ല്യച്ചന് മാനസാന്തരപ്പെ 

ടട ഉടനെ വിവാഫക്രദാശ നടത്തണം. അതിനു മനസ്സി 

ല്ലെങ്കില് വെപ്പ്യാട്ടിയെ ഉപപേക്ഷിക്കണം. മാത്രവുമല്ല 

€മുക്കന്പാമ്പുകഠം?” മറവള്ള വരെ പിഷമേല്ലിക്കതിരി 
ക്കാന് അവരുടെ വിഷപ്പ്ല്ലകളും പറിക്കണം. വിവാ 
ഫക്രദാശക്രടാതെയുള്ള അച്ചന്െറ കുട്ടംബജീപിതം 
ഏഴാം കല്പന ലംഘനമല്ലേ* എപ്പ്റിസ്ലോപ്പല് സഭയുടെ 
നിയമാനുസരണം വിവാഹക്രദാശ നടത്താതെ കടുംബ 

ജീവിതം നയിക്കുന്ന വൈദീകനെ സഭയില് നിന്നും നി 
ഷ് ക്കാസനം ചെയ്യേണ്ടതല്ലെ? അച്ചന്െറ ദാമ്പത്യബ 

ന്ധം ശുചീകരിക്കുന്ന തോടൊപ്പം സഭയില് പെതേവെ 

ഒരു ശുചികരണം നടത്തുവാനത്യാവശ്യമുണ്ട്. യാ 

ക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളാകുന്ന അഥവാ “ദൈവപൃത 

ന്മാരും? നവികരണസഭാംഗങ്ങളായ അഥവാ “മനുഷ്യ 

പുത്രിമാരും"? തമ്മിലുള്ള സമ്മിശ്ര വിവയഫം നടത്തുന്ന 

യക്കോബായ വൈദീകന്മാരെയും നിയമാനുസരണം ശി 
ക്ഷിക്കണം. സാധുവായ വിവാഫക്രദാശക്രദാതെ സമ്മി 
ത്രമായ കടുംബജീപിതം ര ഒട്ടേറെ പൃക്തികഠം 

യാക്കോബായ സഭയില്. ഇക്കാര്യത്തില് അപ്പന് 
ദൂരദ്ദഷ്ണി യോടെ നിയമാനുസരണം വേണ്ട ശുചികരണ 
ങ്ങറം ര ലയ്ിളെങ്കില്ു കാലേതാമസമെന്യയേ യാക്കോബാ 
യസഭ'മുക്ക൯ പാമ്പു? കളെക്കൊണ്ടു നിറയുമെ. ഒടുചില് 

അതിനെ കൊന്നൊടുക്കുവാ൯ സാഭ്ല്യമകോതെ “*വി 
 ശ്വാസത്യാഗം?? മൂലം സഭയും നശിക്കുമെ. 



ചം ക് 

നമ്മുടെ യുവവൈദീകന് പറയുന്നു “പ്രൊട്ടസ്റ്റന്൨ 
തുപപദേശങ്ങറം നമ്മുടെ സഭയില് നടപ്പാക്കുന്നതിനും അ 
തിനു അനുസരണമായി സഭയിലെ ശ്ുശ്രൃഷക്രമങ്ങറം 
പേദപുസ്തകം മുതലായവ വെട്ടിത്തിരുത്തുന്നതിനുംമറവം 

തുള്ള ശ്രമങ്ങഠം അവര് ചെയ്തു." 

പ്രേട്ടസ്റ്റ൯വപദേശങ്ങഠംക്കനുസരണമായി വെട്ടി 

ത്തിരുത്തിയ വേദപുസ്തകം പള്ളികളിലും, വീടുകളിലും, 

സണ്ടേ സ്ത്ടൂകളിലും, കണ്വന്ഷ്യന്ദിലും മറ൨ം ഉ.പ 

യോഗിച്ചുകൊണ്ടും അച്ചന്െറ നേതൃത്വത്തില് ബൈ 
ബിം സൊസൈററിയില് നിന്നും പ്രോട്ടേസ്റ്റ൯൨ വേദ 

പുസ്ലകംവരുത്തി അച്ചന്െറ കുടുംബാഗേങ്ങറംക്കും സ്വ 
ന്ത ഇടവകയിലും മറവം വിതരണം ചെയ്തും പോരുന്ന 

ഈ വൈദികന് ആ പുസ്തകത്തെപ്പററി ദൂഷ്യംപഠറയുന്ന 

തു നന്ദി കേടിന്െറയും നാണമില്ലായ് മയുടെയും മനേഃ 

സാക്ഷി എന്ന ഒന്നില്ലാത്തതിനെറയും വേലിയേററം 

എന്നല്ലാതെ മറെറന്താണു പറയുക. ശക്രടാതെ പ്രോ 
ട്ടസ്റ്റ൯൨൮കാരാലും തത്ചാറാക്കപ്പെടിട്ടുള്ള. വേദാരദ്ധ്യായന 

കുറിപ്പുകളും പാട്ടുകളും തുപയോഗിച്ചും പ്രോട്ടസ്റ്റ൯൨ 

ഉപദേശക്കാരെ കൊണ്ടു വേദധ്യാനങ്ങഥം നടത്തിച്കും 

അവരുമായി പ്രാര്ത്ഥനയില് സഹകരിച്ചും വലേദവിപ 

രീതികളായ ഇതരസഭാവൈദീകരുമായി വൈദീകതശ്ത 
ശ്രുഷകളില് പമ്കെഭുത്തും പ്പോരുനാ ഈ യുവ വൈദീക 

നു ഈ വിമര്ശനപ്രസംഗം നടത്തുവാനുണ്ടായ മൈയ്യം 
തന്നെ മഹാധൈര്യം. ദരുപദേശങ്ങറം സ്ഥാപ്പിപ്പാന് 

വെട്ടിതിരുത്തിയ വേദപുസ്തുകമാകുന്ന മായംകലന്ന പാ 

ല് അഥവാ ആ വിഷപാനിയം അച്ചന് കുടിക്കയും മ 



ന 

റവമ്മ വരെകടിപ്പിയ്ക്യും ചെയ്യുന്നതുവി ശ്വാസത്യാഗം 

വരുത്തി ആത്മഫത്യഷ്ക്കിടയാക്കുന്ന കൊലപാതകമല്ലെ? 

വെട്ടിതിരുത്താത്ത സത്യവേദപുസ്തകം അച്ച൯ എന്തി 

നാണു: ഇത്ര രഫസ്വമായി സുക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതു; 

മുഷിച്ചില് പററാതിരിപ്പാനായിരിക്കുമല്ലെ? വല്ലപ്പേ 

 ഴെങ്കിലുമൊന്നെടുത്തു നോക്കിയില്ലെങ്കില് അതുചിതല് 
പിടി ച്ചുപോയേക്കുമെ. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോകട്ടെ. ഇ 

നിയെങ്കിലും ഉടന് തന്നെ അച്ച൯സഭയില് ഒരു ശുചീ 

കരണംനടത്തണം. വിശ്വാസത്യാഗം ഉുണ്ടാകാതിരിപ്പഃ 

൯ മായം കലന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വേദപുസ്തകം പള്ളിക 

ളില് നിന്നും വീടകളില് നിന്നും മുറവം യിഷ്ക്കസനം 

ചെയ്തു ഒളിചില് സുക്ഷി ച്ചിരിക്കുന്ന സത്യവേദ പുസ്തക 
മാകുന്ന മായമില്ലാത്ത പാല്വിതരണം ചെയ്തു ആടുക 

ളെ പോറവകയും ഇതുവരെ പാനം ചെയ്തു ദഷിച്ച പാ 

ല്മുലം ഉണ്ടായിട്ടള്ള രോഗാണുക്കളെ ഫനിപ്പ്യിക്കത്തക്ക 

ഒയഷധം ഒന്നാമതായി വിമര്ശകനായ ഇടയ൯ കുടിക്കു 

കയ്യും പിന്നീട ആടുകഠംക്കു കൊട്ടക്കയും ചെയ്യണം. അ 

ഫോ! ഈ ഇടയന് ഏത്രയോ ആടുകളെ ഈ വിഷപാ 

നീയം കുടിപ്പിച്ചു യമപ്യരിയി ലേയ്മയച്ഛിട്ടണ്ട് . 

നമ്മുടെ യുവ വൈദികന്െറ പിമര്ശനത്തില് 

അന്ത്യ ഖ്യാസിംഹാസയത്തിനെറ പരി ശുദ്ധമായ 

വിശ്വാസോപദശത്ങറംക്കു വിധേഷമായി മലങ്കരസഭ 
ആദിമശതകങ്ങളില് വളന്ന ചന്നു? എന്നു കാണുന്നു 

അന്തോഖ്യാസിംഫാസനം എന്നു അച്ചന് പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു യാക്കേോബായസഭയുടെ സിംഹാസനം 
മൃന്ന അത്ഥത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കില് 

/ 



ട്ട 6... 

അതവഖദധാമണേ'. ആല്ലനററാണ്ടില് തന്നെ മാത്തോ 
മ്മാശ്ളീഹായാല് ഇവിടെ മാത്തോമ്മസഭ സ്ഥാപിത 
മായി. മാത്തോശ്മാ പള്ളികളും മാത്തോമ്മമെത്രാന്മാ 
രും മറവ൮ം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്തോമ്മസഭ ഇ 

വിടെ തുളവായിട്ടു പല നൃററാണ്ടുകഠം കഴിഞ്ഞാണു” 

ശീമയില് പോലും യാക്കോബായസഭ ഉത്ഭൂതമായതു”. 

ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജനനം മുതല്ലെം അദ്ദേ 
ഫത്തിനെറ കുട്ടിക്കു വിധേയനായിരുന്നു എന്നു പറയു 

ന്ന മട്ടിലാണു” അച്ചന് പ്ുഘോഷിക്കുന്നതു. ഇതു" സ 

ത്ൃവിദ്ധവും യുക്തിവിരുദ്ധാവും ആകുന്നു. ശിമയിലെ 

യാക്കോബായക്കാർ 17-ാം തൃററാണ്ടുമുതലാണു് ഇവിട 

ത്തെ മാത്തോമ്മാസഭയുമായി ബന്ധം പുലത്തിവന്നതു്, 

നമ്മുടെ യുവവൈദികന് മാത്തോമ്മാക്കാക്ക് നല് 

കിയിരിക്കുന്ന പേരുകളിലൊന്നു” “നവീയമാത്തോമ്മാ 

ക്കാര്? എന്നാണു. 

മാത്തോമ്മാക്കാരെപ്പുററി അച്ചന് നവീന മാത്തോ 
മ്മാക്കാര എന്നു പറയുന്നതിനാല് ഇവിടെ ഒരു പഴയ 

മത്തോമ്മാസഭ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നദ്ദേഹം സമ്മതിക്കു 

നു. തആആ പഴയ മാത്തോമ്മാസ€ ഇപ്പ്യോം ഏതാണെ 

ന്നു വ്യക്തമാക്കണം. 

“പ്പോര്ട്ടഗിസുകാരുടെ വരവേടടുക്രടി 16-ംശത 

വര്ഷത്തില് മലങ്കരസഭയിലെ നേതാക്കന്മാർ അഥാ 

മെത്രാ൯- ആക്കദിയാക്ക൯ മുതലായവര് അഭിവൃദ്ധികര 

മെന്നു വിചരരിച്ചു അവരുമായി സഖ്യൃത്ക്രടിറോമാസമു 

ദായത്തില് പെട്ട പോര്ട്ടഗീസുകാര് മുതലയേ പറങ്കി 

കഠം നമ്മുടെ പള്ളികളില് ചുററിസഞ്ചരിച്ചൂ പ്രസംഗ 



റ്റ് ധം 

ങ്ങറം നടത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികഠം മനസ്സിലാക്കുകയും 
ചെയ്തു” എന്നും അച്ചന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

ഇതുമുലം നമ്മുടെ പ്രസംഗകന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നതു 

ഈ പ്രസ്താവനയില് പെട്ട സഭയും പള്മികളും മറവം 

യാക്കോ ബായക്കാരുടെതെന്നാണ്ട്. അക്കാലത്തു യാ 

ക്കോബായക്കാർ ശിമയില് ഉ ണ്ടായിട്ടരണ്ടന്നല്ലാതെ ഇ 

വിടെ വന്നു ചേനിട്ടില്ല. അച്ചന്െറ വിമര്ശനത്തില് 
പറയുന്ന സഭയും പള്ളികളും “ന്ദേതമക്കന്മാർ അഥവാ 

മെത്രാന് -അക്കദിയാക്കന് മുതലായവര്? മാത്തോമ്മാ 

ക്കാരുടെ വകയാണ്. പോര്ട്ടുഗീസുകാരുമായി “സഖ്യ 

തക്രടി?? എന്നച്ചന് പറയുന്നു. മത്തോമ്മാക്കാർ അവ 
രുമദധി സഖ്യതക്രടിയതല്പ എത്ൃത്തു നില്ലാ൯ ശക്തി 
യില്ലായ്ക്കുയാല് അവരുടെ മു്ധില് അന്നു തല കുനിച്ചു 
പോയതാണ്ച്. 

നമ്മുടെ വയോവ്ൃദ്ധാവൈദീകന്െറ വിമുര്ശനങ്ങ 
ളില് മറെറാന്നു് “ അസ്ഥാനത്തുളക. യുണിയന് പ്രുവത്ത 

. നങ്ങാഠം ഭിന്നരുക്കു കാരണമായിതിരുന്നു ...... അപ്പുകദര 
മുള്ള. പ്രുവത്തനങ്ങറം ഇല്ലാതിരുന്നുവെങ്കില് മലമംരസഭ 
ഭിന്നിച്ചുനില്ക്കാതെ യോജിപ്പില് കടന്നു പ്പോകമായി ' 
രുന്നു. ?? 

യൂണിയന് പ്രപത്തനമാണു” ഭിന്നതക്കു കാരണമെ 
ന്നും യൂണിയന് പ്രപത്തനങ്ങറം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കില് മ 
ലങ്കരസഭ ഭിന്നിക്കാതെ യോജിച്ചു നില്ക്കുമായിരുന്നു 
എന്നുമാണു അച്ചന് പറയുന്നതു”. ഇതു ശരിയാണെ 
ക്കില് യാക്കോബായസഭയില് ബാവാകക്ഷി, മെത്രാന് 
കക്ഷി ഏന്നി രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു പരസ്സറ 



പം 

രം ഭിന്നിച്ചും കലഷിച്ചും നില്ക്കുന്നതു ഏതു യൂണിയ 

ന് പ്രവത്തനം കൊണ്ടാണ്ന് ? , ആദിമസദഭയും ദീര്ഘ 
തൃററാണ്ടുകഠം യോജി ചചുയിന്നിട്ട പാശ്ചാത്യരും പൌര 

സ്തൂച്യരും പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചു ശപിച്ചു” പിരിഞ്ഞതും 
അനന്തരം രപരരസ്ര് തന്നെയും വിഭിന്നവിശ്വാസാ 

ചാരങ്ങളോടെ തമ്മില് പിരിഞ്ഞു” പല സഭകളായി 

നില്ലുന്നതും ഏതു യൂണിയന് പ്രവത്തനം കൊണ്ടാണെ 
ന്നു വ്യക്തമാക്കിയാല് കെടമ്ളേ ൦. 

നമ്മുടെ യുവവൈദികനെറ വിമര്ശനങ്ങളില് ലേ 

റൊന്നു” “മതപരമായ സംഗതികളില് യോജിച്ചു പ്രവ 

ത്തിയ്യൂകൂന്നതിന്...... അപ്രകാരം പ്രവത്തിക്കുത്തക്കവണ്ണം 
നവിനമാത്തോമ്മാക്കാര് ...... വളന്നിട്ടില്ല?? എന്നാണു. 

യോജിച്ചു പ്രവത്തിയ്യയന്നതിനു വളര്ച്ച പുത്തി 
യായിട്ടുള്ള സഭകറം ഏതെഷ്ണാമാണു”? അതു വുക്തമാ 

ക്കിതന്നാല് ആ സഭകളെ അനുകരിച്ചു മാത്തോമ്മാക്കഃ 

ക്രം വളരാമമല്ലൊ, വളര്ച്ച പുത്തിയായവര്യാക്കോബാ 
യ ബാവാകക്ഷിയും, മെത്രാന് കക്ഷിയും ആയിരിയ്മ 
മൊ? 

ഇഘ്രുകാരം പ്രവത്തിയ്യൃന്നതു” (യൂണിയന് പ്രവ 
ത്തയം) ” നമ്മുടെ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലിത്താ തിരുമനുസ്സി 
ലെ കല്ലനുയ്മച്ച വിരുദ്ധവും വേദവിപരിതവുമകേന്നു .? 
തന്നും നമ്മുടെ ഫാദര് ഉല് ബോധിപ്പിയ്യചഛന്നു. 

യാക്കോബായ സദയിലെ നടപടിക്രമം അച്ചന് 
പേരിചൂര്ണ്ണുമായി അനുസരിയ്മ,തിരിയ്യചന്നതു സഭാന 
ടപടിക്രമത്തിനു വിരുദ്ധവും ചേദവിപരീതവും ആണെ 

നുമ്മ. വസ്തുത അച്ച൯ വിസ്തൂരിച്ചിരിയ്ക്, 9. അമജ്ലമെങ്കില് 



റം. 

അച്ചന്െറ ഫിതാനുസരണം നടക്കുന്നതിനു വല്ല സ്ററെ 
ഷുല് അധവാദവും കരസ്ഥമാക്കിയതായിരിയ്യഛ മൊ? 

കല്വനകഠം അല് മായക്കാരെ മാത്രം ബാധിയ്യകഛന്നതായി 
രിയ്യ അല്ലെ? അമ്പമ്പൊ, കണ്ടമാനം നടക്കുന്നതിനു 
അപ്പനെന്തൊരു ഭാഗ്യം. 

പിശ്വാസോപദേശങ്ങളില് യോജിപ്പില്ലാത്ത സ 

മുദായങ്ങളുമായി സഭാസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് യോ 

ജിച്ച പ്രവത്തി ച്ചാല് പലവിധത്തിലുള്ള ഭിന്നതക്ടഠം 
ഉണ്ടാകുന്നതിനും വിശ്വാസവിപരീതം സത്ൃവിശ്വാസ 

ങ്ങളില് കടന്നിട്ടു സദാ പരിചത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും 

ഇടയുണ്ട്?” എന്നും നമ്മുടെ വിമര്ശകന് പ്രസ്താവിയ്യം 

ന്നു. 

വിശ്വാസോപദേശങ്ങളില് യോജിപ്പില്ലാത്ത 
൭ %% 95 € 5 66 

ഫഹൈച്ചര്ച്ചു” ലോച്ച൪പ്പ 

ഡോക്സ്? എന്നീ സഭകളിലെ നേതാക്കന്മാരെയും മറവം 

വരുത്തി യാക്കോബായക്കാര യോഗങ്ങറം നടത്തുകയും 

മാത്തോമ്മാ ഓത്ത് 

“ഫൈച്ചര്ച്ചു?? പൈദീകന്മരരുടെ വൈദീക കർമ്മങ്ങ 

ളില് യാക്കോബായ വൈദീകന്മാര് പങ്കെടുത്തുപോരി 

കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്: പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങളില് ““എടുത്തുചാ 

ട്ടറന്നവരില് പ്രഥമനും പ്രമഖനും യുവവൈദികനും വ 

യോവ്ൃദ്ധ പചൈദീകനുമായ ഭആത്തുമ്ംത് ദിപ്ൃത്രീ ഗീച൪ര 

ഗീസു കശ്സീശാ അവഖ്ര്കഠം ആണെന്നുള്ള കായ്യം നമ്മു 

ടെ വിമര്ശകന് അറിഞ്ഞിടടട ന്ദ എന്തൊ. സ്വന്തക 

ണ്ണിലെ കോല് കാണാന് കഴിപില്ലാതെ അന്യന്മാരുടെ 

കണ്ണിലെ കരടു നേകക്കുവാ൯ ത്രമിയ്യഛന്ന “തിമിരബാ 
ധയ്്ച വിദശ്ധന്മാരായ ഡാക്ല൪മരൈകൊണ്ടു ഉട൯ത 



റ. 

ന്നെ ചികിത്സിപ്പിയ്യ്േണ്ടതാണു്”. 

“രാരോ സമുദായങ്ങളടെ സാവത്രിക സുന്നഹഭോ 
സ്റ്റുകഠം സമുദായ തലവന്മാര് വിളിച്ചു കരട്ടി സദഭായോജി 
പ്പുകളെപ്പുററി ചിന്തിയ്കരതെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള. ചില പ്രാ 

 ദേശിക ആലോചനകളുടെ ഫലം ദുര്ഘടസന്ധിയിലേ 
യ്ച്ഛനയിയ്യച്ഛന്നതായി ചരിത്രം നമ്മെപഠിപ്പിയ്യച്മ്പോഠം 
ഇതൊന്നും ഗ്രഹിയ്മ്രാത്ത ഒരു ക്രട്ടം ആളു കറം ഇത്ത് ഇരു 
പതാം തആററാണ്ടില് മുന്നു നാലു ശതവഷം പുറകോട്ട 
പേറുകുന്നതു അഥവാ തിമിരബാധിതരായി പ്രുവത്തി 
യ്മന്നതു അന്ധത എന്നല്ലാതെ മറെറനന്തു പറവാന3 

ണ്?” എന്നും ഫാദര് പ്രസംഗിക്കുന്നു. 

ഇവിടെ അച്ചന് രണ്ടു കായ്യങ്ങളാണു പറയുന്നതു” 
അവയിലൊന്നു* സഭായോജിപ്പിന്നായി ഓരേ? സമുദായ 
തലവന്മാര് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ വിജയപ്രുഭമായ സാവത്രിക 
സുന്നഹദോസ്, വേറൊന്ന് ചില പ്രാദേശിക ആലോ 

ചനകള.ടെ ഫലമായി ദു൪ഘടസന്ധിയില് ഏ്ൃത്തിച്ചേ 
നന ആലോചനായോഗം. ഈ രണ്ടു സുന്നശദേസ്സകരളു 

ക്കാിച്ചും ചരത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടന്നാണ്ട ആഅധു൯ 

പ്രസ്ലാവിച്ചിരിക്കുന്നതു്” ഈ വൃത്താന്തങ്ങഥം അടങ്ങി 

യിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ഏതാണു്? ആ ചരിത്രം പഠിച്ചെ 

മം।ലെ പഠിപ്പില്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിയന് പ്രവ 
ത്തകരുടെ തിമിരബാധ നിങ്ങകയൊള്ള. ആ ചരിത്രം 
ഭൂലോകത്തില് എവി അന്വേഷ ച്ചാല് കിട്ടും ഇങ്ങി 
നെയൊരു ചരിത്ര പുന്ന ചമുണ്ടെന്നു” അച്ചന് കിനാവു” 
കണ്ടതും ചരിത്ര പഠിരപം സ്വപ്പുത്തില് നടത്തിയതും 
ആയിരിയ്യക്ഛം അല്ലെ? ഠിപ്പില്ലാത്തേവക്ക പഠിക്കുന്ന 



തിനുള്ള. ചരിത്രം ഭൂ ഃലാകത്തിലില്ലറത്ത പുസ്തകമാണു”. 
അച്ചന് കണ്ടിരിക്കുന്നതു എന്താ തരക്കേടണ്ടൊ? 

പൊറുക്കാത്തദി ത്തിനു ഇല്ലാത്ത മരുന്നു ചികി 
ത്സ; ഇവിടത്തെ യാക്കോബായ .സഭയില് സമ? 

ധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു അടുത്തകാലത്തു പാത്രിയക്കീ 

സു ബാവാ വന്നു. പള്ളികഠംതോവം സഞ്ചരിച്ചു. സുന്ന 
ഫദോസ്സറകറം വിളിച്ചുകൂട്ടി “ദര്ഘടസന്ധി?? യില് എ 
ത്തിചേന്ന് സമാധാനം കാണാതെ മഞ്ഞനിക്കരകബറ 
ടങ്ങി. ഈ ചരിത്രം അച്ചന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ 
പഠിച്ചിട്ടിള്ളെന്നു ഇപ്പ്യോഠം സ്തഷ്ടമാജി. 

“എപ്പിസ്ത്ല്ലോപ്പാ ഉമിടത്തു സഭയുണ്ടു്, എപ്പി 
സ്ന്്ോപ്പാ ഉ മളിടത്തു മിശിഹാ ഉണ്ടു്. എന്നു വി:പി 
ത്രമക്കന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കെ?” എന്നു നമ്മുടെ ഫാദര് പ 
റയുന്നു. 

ഏപ്പിസ്ലോപ്പാ ഉ മ്ളിടത്തു മിശിഹാ ഉണ്ടെന്നല്ല 
തിരുവചനം പറയുന്നതു “രണ്ടോ മുന്നോ പേര് എനെ റ 
നാമത്തില് ക്രടിവരുന്നേടത്തെക്കെയും ഞാന് അവരു 
ടെ നടുപില് ഉണ്ടെന്നാണ്. വെളിപ്പാടു പുസ്തകത്തി 
ല് പറയുന്നചില സഭാ ഭൂതന്മാരെപോചെ “മനേസ്്റാന്ത 
രപ്പെടേ?ണ്ടവരും ““ബിലയാമിന്െറ ഉപദേശം പിടി 
ച്ചിരിക്കുന്നവരും?? ““നിക്കോല്യാവരുടെ ഉപദേശം കൈ 
ക്കൊള്ളു ന്ന""വരും *“ഇനസേബേല് എന്ന സ്റ്രീയെ അനു 
വദിയ്യക്ുന്നവ്"രും “മരിച്ചവരും? “ഉട മലിനമഠ?ക്കി 
യവരും “എന്െറ വായില്ഷിന്നു ഉ.മിണ്ണുകളയു??പാനു 
മുമുവരും ” നിര്ഭാഗ്യവാന്മാരും?” “ദരിദ്രന്മാരും'? “കരു 
ടന്മാരും "നഗ്നന്മാരും സമാദൂതന്മാരില് അഥവാ 



എപ്പി സ്ഫ്ല്ലോപ്പന്മാരില് ഉണ്ടെന്നു മള തും ഇപ്രകാരം ജീ 
വിതം നയിയ്യൂക്ുന്ന എപ്പിസ്പ്്ലോപ്പാന്മാരുമ്ളിടത്തു മിശി 
ഹാ ഇല്ലെന്നുള്ള തു ധരിച്ചിരിഷ്ക്കയും ചെയ്യണം. 

ട്പ്രോട്ടസ്റ്റ൯൨ സമുദായങ്ങറം തമ്മില് യോജിക്കു 
ന്നതിനു പത്തവപതു” വര്ഷക്കാലമായി പശ്ചോത്യര് 
്രമിച്ചിട്ടം ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബാസല് മി 
ഷ്യ്യ൯, സി. എം. എസ്റ്റ്, ലണ്ടന് മിഷ്യന്, മുതലായ 
തെന്നിന്ത്യന് സമുദായങ്ങഠം തമ്മില് അടുത്തകാലത്തു 
ഒരു യോജിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവരെ ഇതേ 

വലരെ പാശ്ചാതൃ ആംഗ്ലിക്കന് സമുദായം അംഗികരി 

ച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാലത്തു യോജിച്ചു നില്ലന്നു എന്നു ഭാവി 
യ്മൂ്ൂന്ന തെന്നിന്ത്യ൯ ഐക്ൃയസഭഷയിലെ പല പള്ളിക 
ളില് തന്മൂലം വളരെ ഭിന്നതകഠം നടമാടിക്കൊണ്ടിരി 
യ്യുന്നു?” എന്നു നമ്മുടെ വിമശകന് പറയുന്നു. 

പ്രോട്ടസ്റ്റ൯൨ സമുദായങ്ങറം തമ്മില് യോജിക്കുന്ന 

തിനു പാശ്ചാത്യര് ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ലെന്നു അച്ച 
൯ പരയുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ശ്രമത്തെ ശരാഘിയ്യ്കേണ്ട 

താണ്. തെന്നിന്ത്യന് സമുദായങ്ങളുടെ പല കാലത്തെ 

ത്രമംമൂലം ഒരുയോജി പ്യുണ്ടായല്ലൊ. അച്ഛന്െറ ഭാഷ 

യില് ““നാമധേയ എപ്പിസ്ത്ലോപ്പുല്?” സഭകഠം ശ്രമിച്ചി 
ട്ട ഇത്രയെങ്കിലും സാധിച്ചൂവല്ലൊ. യഥാത്ഥ ഏപ്പി 

സ്ന്്ോപ്പുല് സഭകഠം തമ്മില് യോജിയ്യചന്നതിനു ആഗമ 
ഹിയൂചകയൊ അതിന്നായി വല്ല ത്രമഭടളും ചെയ്യുകയും 
ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യാക്കോബായ സഭയിലെ ബാവാകക്ഷി 

യേയും മെത്രാന് കക്ഷിയേയും തമ്മില് യോജിപ്പിയ്മു 
ന്നതിനു ഈ അടുത്ത കലേത്തു പാത്രിയക്കീസു ബഃവാ 



അം. 3 

തിരുമേനി ഇവിടെവന്നു തീവ്രയ ത്നങ്ങറഥം നടത്തി. ഒര 
ര്ത്ഥത്തില് രക്തസാക്ഷിമരണം പ്രാപിച്ചിട്ടപോലും 

സമധാനം കണികണ്ടില്ലല്ലൊ. അനന്തരം ഇരുകക്ഷ 
കളിലേയും എപ്പ്ിസ്കോപ്പാമാര് തമ്മില് ക്രടിയാലോ 
ചിച്ചിട്ടും പ്രസ്തൂത വിഭാഗങ്ങളിലെ അനേക വ്ൃക്തിക 
ഠം നെഞ്ച,രുകി ചജംതകന്ത് കണ്ണുനിരോടും ഉുപ്പവാസ 
പ്രാരത്ഥനകളോടുംക്രടെ എപ്പ്പിസ്ലോപ്പുന്മമര് മുമ്പകൈ 

കെഞ്ചിയാചിച്ചിട്ടും ചങ്കതുരന്നു കാണിയ്യകഛമ്വോഠം ഇതു 
ചദംല്ല ചെയ്വരത്തിപ്പൂവാണെന്നുുമു മട്ടിലാണല്ലൊ ഇ 
വിടത്തെ നേതാക്കുന്മാര ഭാവിച്ചു വിയോജിതരായി നി 
ല്ല്ന്നതു'. യോട് പ്പുമൂലം തെന്നിന്ത്യന് ഐക്ഷസഭയി 
ലെ പല പള്ള കളിലും വളരെ ഭിന്നതകഠം നടമാടി 
കൊണ്ടിര യ്്്ുന്നു ഏന്നും അച്ചന് പറയുന്നുവല്ലൊ. യാ 
ക്കേബായ സദയിലുമ്മ ഒററ പള്ളികളിലെങ്കിലും യാ 

തൊരു ഭിന്നതയും ക്രടാതെ സമാധാനമായി ജിവിച്ചു 
പോരുന്നതു യൂണിയന് പ്രവത്തനുത്തില് ഇടപെടാത്ത 
തുകൊണ്ടായിരിയ്യ്ഛമല്ലൊ അല്ലെ? അഥവാ എവിടെ 
യെങ്കിലും ഭിന്നതകള ണ്ടെങ്കില് അവിടെ യൂണിയന് 

പ്രപത്തനം ഉണ്ടെന്നു ധരിച്പുകൊള്ള ണംപോലും. ഇ 

മ്മാതിരി ചിന്തകന്മരെപ്പററി എന്താണു്” പറയേണ്ട 
നി 

തു. കഷ്ടം, ചിന്താശുഷ്യതക്കും ഒരതിരുവേണമല്ലൊ. 

“ആചാരങ്ങളില് നവീകരണ സമുദായം യാക്കോ 
ബായ സമുദാഷത്തോടു വളരെ അടുത്തു നില്ലുന്നുയെങ്കി 

ലും വിശ്വാസോപദേശങ്ങളില് നമ്മില്നിന്നു വളരെ 
അകന്നും ...., മാണു നില്ലുന്നതു?” ഏന്നു അച്ചന് 



അം. 1, 4. ത 

അച്ചരെറ പ്രസംഗം ആപാദചകൃഡംതന്നെ അ 
ജ്ഞത്വവും പുവാപരവിരുഭ്ധവും മതവിഭ്വേഷവുംക്രടി 
കലന്നിട്ടു ള്ള താണെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില പ്രസ്താവനക 
ളെക്കുറിച്ചു് അല്പം അനുമോദിയ്യ്േണ്ടിയി രിക്കുന്നു. അ 
വയിലൊന്ന് വി ശ്വാസോപദേശങ്ങളില് മാത്തോമ്മാ 
ക്കാര് നമ്മില് നിന്നും വളരെ അകന്നു നില്ല്യന്ന എന്നു 
മള താണു. ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളില് കാണുന്ന ചില 
ജോജിപ്പുകൊണ്ടു് യാക്കോബായ സഭയും മാത്തോമ്മാ 
സഭയും തമ്മില് കാങ്ചമായ വ്ൃത്യാസമെന്നേമില്ല എ 
ന്നു ധര ച്ചിരിക്കുന്ന ആജുകളണ്ടു്. എന്നാല് ഉപദേ 
ശവ്ൃത്ാസങ്ങറം പലതും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു അച്ചന്െറ 
ഈ പ്രസംഗം ഉ തകിീട്ടുണ്ടു്'. അനുമോദനത്തി നനര്ഫത 

യുള്ള മറെറാരു കാര്യം “വൈദീകന് ആണെന്നു വിചാരി 

ച്ച പ്രവത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയഠണന്നു വരികയില്ല... 
അവരുടെ തെററുകളെ നാം പിത്തടരരുതു്. ഒരു മെത്രാ 

൯--ഒരു മല്ലാന് --ഒരു കത്തനാര് പ്രവത്തിച്ചു അതു 
ശരി എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ചിലപ്പ്യോഠം വളരെ ദോ 
ഷത്തെ ചെയ്യുന്നതാണു” എന്നുള്ള. അച്ചന്െറ പ്രബോ 

ധനം വളരെ സാരവത്തായതാണ്്. അച്പന്െറ ചിന്താ 
ശുന്യമായപ്പ സഡംഗത്തെ ത്യാജ്യകോടിയില് തള്ളു ന്നതി 
നു ഈ ഉപദേശം വളരെ ഉപകരിയ്യുകന്നുണ്ടു്. ഈ 

ഉപദദശം ശിരസ്സ്റാവഫിച്ചു അച്ചന്െറ വിമര്ശന പപ 
സംഗത്തെ ഖണ്ഡിച്ചെഴുതുന്നതിനും പ്രസംഗിയ്യന്നതി 
നും മനോഭാവമുള്ള പലരും യാക്കോബായ സഭയില്ണ്ട്. 

യാക്കോബായ സഭയുടെ കാതോലിക ഉപദേശ 

ങ്ങളില് നിന്നും.. ...... അകന്നു നില്ലുന്ന നുലികരണ 



ക് ഷി 

ക്കാരുമായി യോജിച്ചു പ്രവത്തി ച്ചാല് ഉണ്ടാകുന്ന അനു 

ഭവം ആല്യപൂസ്തുകം 6-൦ അഭദ്ല്യായത്തിലേതാണട്'...... 

വേദവിപരിതികളു മായുള്ള സ്ഖക്കം. സത്വവിശ്വാസ 

ത്തെ നശിപപ്പ്ിയ്കച്ഛകയും ഒരു മിശ്രവിശ്വാസം വേരുറയ്്, 

യും ചെയ്യുന്നു. € അവി ശ്വാസികളേ$ടു ഇണയില്ലാപ്പ! 

ണ ക്രടരുതു്? എന്നും ““എല്ലാസമുദായങ്ങളെയും സ്വീക 

രിച്ചു പ്രവത്തിപ്പാനുള്ള ഒരു വിശാല മനഃസ്ഥിതി ?യു 

ള വര് “വിശ്വാസത്തെ പ്ൃഭിചരിപ്പിയ്യകയാണെ? 
നും അവരുടെ * വിശാല മനഃസ്ഥിതി? “അനേകം പു 
രുഷന്മാരെ സ്വീകരിയ്യച്ഛന്ന ഒരു “വേശ്യാസ്ര്രീ"യുടെ 
മനോവിശാലതപോലെയാണെന്നും നമ്മുടെ ഫാദര് 
പ്രസംഗിയ്യന്നു. 

നമ്മുടെ വിമശകന് വിശ്വാസ വിപരിതികളായ 

ഇതര സഭഃംഗങ്ങളോടം വിശിഷ്യാ ഫഹൈച്ചര്ച്ച ലൈ 
ദീകന്മാരോടു സഹകരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുകയും അവരുടെ 
ഉപദേശം കേഠംക്കയും വൈദീകകര്മ്മങ്ങളില് പങ്കെടു 

ക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നതിനാല് അച്ചന് ഇതരന്മാരുടെ 
നേക്കയപ്൮ അമ്പു” അച്ചന്െറ രേരെ തിരിഞ്ഞു കണരു 
ട്ടി പല്പിവമ്മികൊണ്ടു അച്ചനെ “മനുഷ്യപുത്രി"? “അവി 
ശ്വാസി”” “* വേശ്യാസ്ര്രീ?? എന്നു പിരിക്കുന്നതു 
അച്ചന് ശ്രൂദ്ധിയ്യകന്നു ണ്ടാ? നമ്മുടെ യുവൈ 
ദീക൯ അഥവാ “ദൈവപൃതര?? വംശജനായഅ ച്ചന് 
മെഫച്ചര് പ്പുകാരും മറവമായ “*മനുഷ്യപൃതി?"മാരുടെ 
സ്വൌന്ദയ്യം കണ്ടിട്ട ബോധിച്ചവരെ ഭായ്യമാരായെടുടത്തു 
“ചിശ്വാസത്യാഗം? വന്നു്” നാശത്തിന്നര്ഹനാകടതിരി 
പ്പാ൯ മേലാലെങ്കിലും കരുതുകയും വരുത്തിയേടത്തേഃ 



ചര് 
ന 

ഉം നാശത്തിനു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെഴയ്യണ്ട 
ി ത്ര. ക 

“ക്രിസ്തീയ സമുദായങ്ങളുടെ വിശ്വാസേപേദേശാ 
ചരരങ്ങളെപ്പുററി പഠിക്കാത്ത ചില ചെവപ്പുക്കാർ കാ 
ടടിക്ര്ട്ടുന്ന ഇഈവിധസംരംഭങ്ങറംകൊണ്ട് നിരിശ്വരത്വ 
വും കുമ്മൂണിസവും മറവതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ വിപ 

രീതങ്ങളം വരുത്തിക്രട്ടമെന്നല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജ 

നുവും ഈ യൂണിയന് പ്രവത്തനം കൊണ്ടു സാധിക്കുന്ന 
തല്ലു? എന്നും നമ്മുടെ യുവവൈദികന് പറയുന്നു. 

പഠിപ്പില്ലാത്ത ചെവപ്പക്കാര് നടത്തുന്ന യൂണിയന് 

പ്രവത്തനം കൊണ്ടു്” യാതൊരു പ്രയോജന, മി്ലെന്നും 

മാത്രവുമല്ല അതുമൂലം നിരീശ്വരത്വവും കമ്മൂണിസവും 

പിശ്വാസ വിപരീതങ്ങളം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുമാണു് 

ഇര വൈദീകന് വിമശിക്കുന്നതു”. നമ്മുടെ യുവറപചൈെ 

ദീക൯ ഒ പില്യാവൃദ്ധ൯ ആയതു കൊണ്ടായിരിക്കാം 

' വേദവിപരിതികളമായി യൂണിയന് പ്രവത്തനം നടത്തു 

ന്നതു". ആകട്ടെ പഠിപ്പ അച്ചന്െറ ഇത:പര്യന്ത 

മുള്ള യൂണിയന് പ്രവത്തനംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള 

പ്രയോജനുങ്ങളെന്ന വ്ൃക്തമാക്കുക. റഷ്യ യിലും 

മറവം തമൃണ്ടായിട്ട ള്ള. നിരറിശ്വരത്വവും 

കമ്മുണിസവും യൂണിയന് പ്രപത്തകരായ 

പഠിപ്പില്ലാത്ത ചെവപ്പക്കാര് കാട്ടിക്രട്ടന്ന സംരം ഭങ്ങറം 

കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടള്ള താണെന്നാണൊ അ൧൯ വിചാരി 

യ്യുന്നത്. എന്നാല് അങ്ങിനെയല്ല ക്രിസ്ത്"യദശനമില്ലം 

തെ മ്രിസ്ധമതത്തിന്െറ ചേരും പറഞ്ഞതു വയറവപ്പിഴ് 

പ്പിനും പണസബ്ഖദഭതനത്തിന്നുമായി പുരോഫിത പണി 



പ 

യുംചെയ്തു മതവും മാശ്ശവുമില്ലാതെ കണ്ടമാനം നടക്കുന്ന 

മതപൃയരോഹിതന്മാരും സ്വാത്ഥന്മാരായ മുതലാളിമാരു 

മാണു് നിരീശ്വരത്വത്തിന്നും കമ്മുണിസത്തിനും അ 

സ്ഥിപാരം ഇട്ട പണി തുയത്തികൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ള. 

വസ്തുത ഇ സിഖയങ്കിലും അല്പ൯ മനസ്സിലാക്കിയമ 

അകൊളള്ള ൦. 

€നവീകര നക്കാര് വരുന്നതിനു വളരെ മുമ്പൃത൫്നെ 

സി. എം. എസ്റ്റ്.കാര് പടക്കന് ദേശത്തു അവരുടെ 
വേലചെയ്യന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെ............ പിന്നെ ഏ 

ന്തിനാണ നവീകരണക്കാര് സി. എം. എസ്റ്റ് ഫീല് 

ഡില് വന്നു വേലചയ്യതു?? “ഇവര് സുവിശേഷവേല 

യ്യെന്നഭാപേനു ആണെ: വന്നതു? “നവീകരണക്കാര് ഇ 

പിടെ വന്നതു നമ്മുടെ ആളുകളെ പിടിയ്യചന്നതിനുമാ 

ത്രമാകന്നു? നവികരണക്കാര്......... ... ഉ പദേശിമാ 

രെ അയപിരിക്കുന്നതു യാക്കോബായ സുറിയാനിക്കാരാ 

യ ചിലരുടെ അസന്മാഗ്ലിക നടപടികളില്നിന്നും അ 

വരെ മാനസ്സ്റാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനാണൊ, അങ്ങിനെ 

യാണെങ്കില് മദ്യപാനം മുതലായ അസ്സ്റന്മാ൪ഗ്ഗ്ിക നട 
 പടികറം ഉള്ള അനേകംപേര് നവികരണ സമുദായ 

ത്തില് ഇല്ലേ? എന്നിങ്ങനെയും മറവം ബീഭത്സത്ങളായ 

കുറെ ശബ്ദൂച്ചാരണങ്ങറം നമ്മുടെ യുവവൈദീകന് 
തട്ടിമുളിയ്യന്നു. 

നമ്മുടെ വിമശകന്െറ വീരചോദ്യങ്ങഠം കണ്ട 

പ്പ്യോഠം മരു കഥ മഓര്മ്മയില്വന്ന. ഒരു മാന്യകുഡും 

ബത്തില് ഒരു ഭൂന്തേ൯ കയറിച്ചെന്നു വിട്ടുടയവനോടു 



ക് 

ഭ്രാന്തന് എടാ നിനക്കെന്തുകായ്യമിചിടെ? നീ ഏന്തിനി 
വിടെ വന്നു, എന്നും മറവം കുറെ ഗര്ജ്ജിച്ചു ചോദിച്ച. 
വീട്ടടയവന് ഭ്ൂന്തേന്െറനേരെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊ 
ണ്ട് സൌ ഹാര്ദ്ദമായി സംസാരിച്ചു ഭക്ഷണവും കുറെ 
കാതും കൊടുത്തു പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ ഭ്രാന്തന്െറ അഭി 
നയമാണു” നമ്മുടെ യുവവൈദികനും എടുത്തിരിക്കുന്ന 
തു". ഇവിടത്തെ പുരാതനമായ മാത്തോമ്മാ സദയെ 
പ്പററി ഇന്നലെ പെയ്തമഴയ്മു ഇന്നു കിളൃത്ത തകര 
എനാനിലയില് ഇരിയ്യുന്ന ഒരു സദാ വൈദീകന് 
ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വിചിത്രം എന്നെ പ്വറവാനുള്ള. 
ഇന്ഡ്യ മിലെ പൌരാണികമായ മാത്തേോമ്മാസഭയുടെ 
മിഷ്യന് ഫീല്ഡ് ഇന്ഡ്യ മഫാരജ്യമാണു്. നമ്മുടെ 
യുപവൈദീകന് ഇങ്ങോട്ടയ ലവ സുവാത്ത ദൂതന് ഇവിടെ 
വന്നപ്പ്യോഠം കക്ഷിമറിഞ്ഞു പിമശകന്െറ നേരെതി 
രിഞ്ഞു ക്രൌരചൂര്ണ്ണൃതയോടെ മുഖ്വത്തേയ്യച്ഛ നോക്കി 
ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടു ഫാദറിന്െറ ഭാഷയില് പറയു 
ന്നതും കേട്ടുകൊറം ക. ഇചിടത്തെ മാത്തേമ്മാമിഷ്യ 
൯ ഫീല്ഡില് ശീമയില് നിന്നും എന്തിനാണു” യാ 
ക്കോ ബായക്കരേ വന്നു വേലചെയ്യുതു”. മാത്തോമ്മക്കള 
രുടെ വേലയേക്കാഠം മെച്ചമായതുകൊണ്ടാണൊ? അല്ല 
മാത്തോമ്മക്കാരെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ 
മുതല് അപ്പഫരിയ്യചന്നതിനും മാത്രമാകുന്നു. അതിനു 
എന്തു വേഷവും പഠഞ്ഞു ആള.കളെ ചേക്കകയാണ് അ 
വര് ചെയ്യതു”. ശിമയിലുള്ള എല്ലാവരേയും മാനസ്സ്റാ 

ന്തരപ്പെടുത്തിയും വച്ചാ നാ യാക്കോ ബധയക്കര് മഃ 

ത്തോമ്മാക്കാരെ മാ൯സ്സ്രതരപ്പെടുത്തുവാ൯ ഇങ്ങോട്ട 
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വന്നതു”? ശീമയിലെ യാക്കോബ്യരില് മദ്യപാനം മുത 

ലായ അസന്മാര്ഗ്ഗിക നടപടികറം ഉക്ളൂ. അനേകം 

പേരില്ലേ? 
യാക്കോബായക്കാരെ പിടിയ്യൃന്നതിനല്ല മാത്തോ 

മ്മാക്കാർ ഇവിടെ സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചത്. സ്വ 

ജാതികളോടും പുറജാതികളോടും സുവിശേഷം അറി 

യിക്കേണ്ട കടമ വിശിഷ്യാ മാത്തോമ്മാ സഭയ്മഛണ്ട്. 
ആ കടമ നിവഹിയ്യന്നതിനായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലും 

സുലിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗം കേട്ടവരില് പ 

ലരേയും സഭാഭൂംശംചെയ്തു. മുടക്കപ്പെട്ടവരെ ശ്വാസം 

മുട്ടിച്ചു കൊല്ലത്തക്കവണ്ണ്ണമുള്ള. പ്രയേഗത്ങറം തുടങ്ങി 
ഈ വിഷമസന്ധിയില് ഞങ്ങളെ സയായിയ്മ്ണമെന്നു 

കള നിരബന്ധമായ അപേക്ഷയാലും ആ അപേക്ഷയെ 

സ്വീകരിച്ചു വേണ്ട ഉതവികഠം ചെയ്ക കൊടുക്കേണ്ടതു 
അത്യാവശ്യമാണെന്നു കാണിച്ചുള്ള സി.എം. എസ്റ്റ്. 

ഡിസ്ക് മിഷ്യപറി റവ: ജെ. എച്ച്. ബിഷപ്പിനെറ 
ഏൃഴുത്തനുസരിച്ചൂമാണുട് മാത്തോമ്മംക്കാര് ജുഖിടെ 
സ്ഥാപനകറം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു നിര്ബന്ധിതരയേത്തു്. 

അയഷന്തരകാലങ്ങളില് അനേകരും മാത്തോമ്മാ സഭയു 

ടെ പെൌരാണ്ടികത്വം, സുവിശേഷ വിഹിതോപദേശം 
സുവിശേഷ ഘോഷണം, സ്വതന്ത്രനില; ഭരണഘടനം 
പുരോഗമനം, മുതലായവയാല് ആകര്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട മാ 
ത്തോമ്മദ സദയോട്ട” ചേന്ുവരുന്നുണ്ടു. അങ്ങിനെ ഖ 

രന്നവരോട നിവ്ൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം നിങ്ങറം അഖി 

ടെനിന്നു ശോദിക്കണം എന്നുമാണു” പറഞ്ഞു പോരുന്ന 
തു”. ഇക്കാര്യങ്ങറംക്കു വേണ്ടിവന്നാല് തെളിവുതരാനും 

. തയാറാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ആംപ്പിടുത്തമാണു് 



യം റം. 
ര 

മാത്തോമ്മാക്കാര യാദക്കാബദയക്കാരുടെയിടയില് ചെ 

സത്രുകൊണ്ടി രിയ്യക്ന്നത്്. 

യാക്കോബായക്കാരെ ചേക്കണമെന്നു കരുതി മാ 

ത്തോമ്മാക്കാര് ശ്രമിച്ചാല്തന്നെയും തെററല്ല. അതു" 
ഏററവും നീതിയും ന്ലായവുംമാത്ൂ മാകുന്നു. കാരണം 
നഷ്പ്പെട്ടപോഷയ അവകരശത്തെ ധിണ്ടെടുക്കുന്നു ഏന്ന 
യൊള്ള. ഈ ന്യായമായ അവകാശത്തില് പോലും 

കൈകടത്തുവാന് മാത്തോമ്മാക്കാര് ശ്രമിയ്യകന്നില്ല. പി 

വേചനദാപൃ൪വം ലഭിയ്മകുനന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തെ പ 
രിപോഷിപ്പ്യിയ്യ ന്നതിനു ഒരോ വ്യക്തിക്കും സ്വാ 
തന്ത്രും അനുവദിയ്യക്ചകയും വിഭിന്ന അഭിപ്രായക്കാരോ 
ടു സ്റ്റേഹമായി വത്തിപ്പാനുമ്ള മനോവിശാലത ഓരോ 

വ്ൃക്തികഠംക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഠം സമാധാനം 
കൈവരികയും ചെയ്യും. 4 

നമ്മുടെ യുവവൈദീകന് ഒരു ജയഭേരിമുഴക്കുന്നതു 
കേറാക്കണം. “ ഈ ക്രട്ടരോട അഥവ നവീകരണക്കാ 
രോടു ഞാന് ഒന്നു ചോദിച്ചുകൊമ്മട്ടെ. വടക്കുള്ള ഞ 
ഞ്ങറം പുറജാതികളുടെയിടയിലുള്ള വേല, പ്രുസംഗങ്ങ 
0ം. പ്രാത്ഥയായോഗങ്ങറം, വെളിംപ്രസംഗങ്ങഠം...... 
തുടങ്ങിയിട്ടു അനേകവര്ഷക്കാലമായിട്ടണ്ട്. മാത്രവുമ 

ല്ല 62 വര്ഷക്കാലമായിട്ടു ഇക്കാര്യത്തില് ഞങ്ങറം 
വളരെ അഭിവൃഭധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നവീകരണക്കാരേക്കാ 
ഠം ക്രടുതല് സുധ'ശേഷ പ്രവത്തനങ്ങറം നടത്തുന്നതു 

വടക്കുള്ള യാക്കോബായക്കാരാണു?? എന്നു പറഞ്ഞുകെൊ 
ണ്ടു സണ്ടേന്ത്തരം, കണ്വന്ഷ്യന്. പ്രാത്ഥനായോഗങ്ങ 
റം, പൌരസ്ലച്ൃസുഖിശേഷ സമാജം, ധൈദീകസംഘ 



തിക്കെ 

ടനം വിദ്യാത്ഥിസംഘം, ഒട്ടധികം മിഡില് സ്തൂളൂു.കഠം, 
ഫൈസ്സ്ര്കൂകഠം, വി ല്ലാഭ്്യ൪സമുള്ള. പട്ടക്കാര്, പുതുക്രി 

നികളോടുമ്മ സമഭാവന, മുതലായവയുടെ ഒരു 

സ്റ്റേറവ൨മെന്വ കൊടുക്കുന്നു. 

ന്ൃയേമാരുപറഞ്ഞാലുമായതപ്പ്യൊഴിടുക്കണമെന്നു 

ണ്ടല്ലെം. അച്ചന്െറ ഈ സ്റ്റേറവമെന്റിന് മുമ്പാകെ 

മദത്തേമ്മാക്കാർ തലകയിക്കുകയെ തരമൊള്ള. കാര 

ണം യക്കേബാ ക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടു ഇരുന്തൂറില് 

പരം വര്ഷങ്ങളെ ഞആയിട്ടൊള്ള, ഈ ഇരുന്തൃററിചി 

ല്വാനം പര്ഷം കൊണ്ടു “ ഇരുന്തൃറോളം?? സണ്ടേസ്്്ൂളു. 
കളും മറവം അവര് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനേ 
ട്ട താരതമ്ൃപ്പെടുത്തിയാല് രണ്ടായിരത്തോളം വര്ഷ 

ത്തെ പഴിക്കമുള്മ ഇവിടത്തെ മാമത്താശ്മാ സഭ എന്തോ 
പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുസ. രമ്മുടെ ഫാദറിന്െറ സ്റ്റേറ൨ 
മെ൯൨൮ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും മാത്തോമ്മാക്കാക്കൊരുപുളിതോ 

ന്നേണ്ടതാണു. ഏതായാലും മാത്തോമ്മാക്കാരുടെ അ 
പ്രയോജനത്വ മെതപ്പുററി ഒന്നു ചിന്തിക്കുന്നതിനു ഈ 
സ്റ്റേറവമെ൯൨ പളരെ ഉപകരിച്ചു. ഈ ഉ പകാരസ് 

മരണയുടെ വെളിപ്ചത്തല് അച്ചനെ ഒരു കാര്യം മന 
സ്ത്റിലാക്കട്ടെ, വിദേശ്യരായ യാക്കോ ബായക്കാരുടെയും 

മറവം അടിമനുകത്തില് നിന്നും മാത്തോമ്മാക്കാര് സ്വാ 

തന്ത്രപ്യം നേട ശഷം അവക്കണ്ടയിട്ടുള്ള പൃരോഗമ 
നത്തിനെറയ്ും വിപിധ പ്രവത്തനങ്ങളുടെയും ഒരുസ്സ്ററേ 
റവമെന൯ു൨ അച്ചനെറ സ്റ്റേവമെ൯ന്റിനെയൊന്നു സന്ദര് 
ശിക്കവാന് വന്നാല് ചന്ദ്രപ്പകാശത്തില് താരകശോഭ 
യെന്നവണ്ണം അച്ചന്െറ സ്റ്റേവ൨മെന്൨ മങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഗ് 



തം 

തു കാണം. മേല്പ്രുസ്താവിച്ച മാരോ ക്രിസ്ത്രീയ പ്രവ 
ത്തനങ്ങറാംക്കും മാത്തോമ്മാക്കാർ യാക്കോബായക്കാക്ട 
മാരഗ്ഗദ൪ശികളണെന്നു നിഷ്ുക്ഷമാനസന്മാരായ യാ 
ക്കോ ബായക്കാരേവരും സമ്മതിക്കും സംശയമില്ല. 

*മാത്തേമമ്മാ സുവിശേഷ പ്രസംഗസംഘത്തില് 
നിന്നു് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തു വേല ചെയ്യിക്കുന്നതി 
നെറ ഉദ്ദേശം മാന്പ്യകേറംവിക്കാരെ നിങ്ങംക്കു തന്നെ 
അറിയഠമല്ലെര. ആടുകളുടെ വേഷം പുണ്ടു ചെന്നാ 
യ്ക്കൂളെ പ്പോലെ യൂണിയന് ഏന്ന പേരില് നമ്മുടെ പര 
മാത്ഥ 'കളായ ആടുകളെ ക്ൂട്ടുപ ടിച്ചു പ്രപത്തിക്കുന്നപ്പ 

വത്തനു്ങറം ദുരുദ്ദേശങ്ങളില് ചെയ്യുന്നതാണു്?? എന്നു 
നമ്മുടെ വ മര്ശകന്൯ ല് ബോധി പ്പിക്കുന്നു. 

മറര്ത്തോമ്മാക്കാര് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തു വേല 
ചെയ്യിക്കുന്നതിരയെറ ഉദ്ദേശം ല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി 
ട്ടുണ്ടെന്നു യാരക്കാബായ സഭയിലെ മായ്യയന്മാരില് ചില 
൪ എന്നേ; പറഞ്ഞതിപ്രുകാരമാണു”. അതു മറെറാ 
ന്നുമല്ല. വേല നന്നായി ചെയ്വാനും വേലക്കാര് പ 

ട്ടിണി കിടന്നു ചകേതഭിപ്പുനേം ആയിട്ടാണെന്നഃണ്ട്. 
ബം അപ്പനു മനസ്ത്റിലകാത്ത ഒരു പരമമഹസ്ച്യം ഞാന് 

ആച്ച നോടു പറയട്ടെ. അക്കായ്യം അടുത്ത സദാചന്ദ്രി 
കയില് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു “പരമഃര്ത്ഥികളായ ആ 
ടുകഠം?ക്കു വളരെ ഉപ്പകാരമായിരിക്കും. നവികരണ 
ഉപദേശിമാരേക്കാഠം ഒട്ടും കുറയാത്ത കെടിയ ചെന്നാ 

യ്ക്കറം നവികരണ അഭദവ്യാപക വൃന്ദത്തിലുണ്ടു്. അച്ച 
ന്െറ സഭയിലെ ആട്ടിന്കുട്ടികളെ ““ആടടകളുടെ വേ 
രം പുണ്ട?? ഈ “ചെന്നായ്ക്ല്"ളൂടെ നേതൃത്വത്തിലക്കി 



എ ലി 

യാല് ആപച്ലൃരം, ആപപലൃരം, ആപപ്ലൃരം എന്ന മാത്രം 
ഉണത്തിച്ചുകൊള്ളന്നു. കിഴില്ലം, പെരുമ്പാവൂര് എന്നീ 
നവികരണ ഫൈസ് കരളു കളിലും മറവം അല്പന് ചെ 
നനു കണ്ടാല് സഫിക്കയില്ല. യാക്കോബടയ വൈദിക 
വില്യരര്ത്ഥികഠം ഫൈച്ചര് പ്പുകാരുടെയും മറവം വൈദി 
കോളേജുകളില് പഠിച്ചു വരുന്നവരേയും ഉടനെ തടയ 
ണ്ടതാണ്. ആയതുകൊണ്ടു സദാമക്കഠം അപകടത്തി 

ല് ആകാതെയിരിപ്പാ൯ വേണ്ട നടപടികറം അച്പനുട 
നെ ചെയ്യണമെന്നു വിണ്ടും ഒന്നുക്രടെ ഉ.ണത്തിച്ചുകൊ 
ള്ളുന്ന. 

ഏവംവിധമയേ പ്രവത്തനങ്ങറംക്കു നമ്മുടെ പ 
ണുമൊ, സ്ഥചമൊ, സ്ഥാപനങ്ങളൊ കൊടുക്കുന്നതുപ്പേ 
ലും ലോഷകരമായ സംഗതിയാകുന്നു? എന്നും നമ്മുടെ 
ഫാദര് പ്രസംഗിക്കുന്നു. 

അച്ചന്െറ അജ്ഞത്വത്തില്നിന്നും പഠയുന്ന പി 
വരക്കേടുകളെ വഫിയ്ക്യാമായിരുന്നു. യാതെരു മന 
സ്സാക്ഷിയും ഇല്ലാതെ മന:പുര്വമായ്യം അപ്പ്യോഴപ്പ്യോഴ 

ത്തെ മനേമവികരേങ്ങരംക്കനുസരിച്ചും വായില് വരുന്ന 
തു കോതയ്മക്ട പാട്ടെന്ന മട്ടില് പറയുന്നതു വഹിപ്പാന് 
അല്ലം പ്രയാസം തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഒവെദികനെറ 
തഭമസ്ഥതയിലും ആഭ മുഖ്യത്തിലുംപ്പെട്ട സ്ഥലം, സ്ഥാ 
പനം, വിട്ട് എന്നിചകഠം യൂണിയന്൯യോഗം, ഐക്യ 
കണ്വന്ഷ്യന്, പെന്തിക്കോസ്ത്ു കണ്വ൯ഷ്യന്, എ 
ന്നി ജടത്തുന്നതിനും ഹൈച്ച൪ച്ചു, ലോച്ചരച്ചു, മാ 
ത്തോമ്മാ, പെന്തിക്കോസ്ത്*, എന്നി സഭകളിലെ ന്രേതദ 
ക്കന്മാക്ദം മറവം താമുസിയ്മന്നതിനും വിത്രമിയ്ലയന്ന 



നിം 

തിനും യോഗങ്ങറം നടത്തുന്നതിനും അനുവദി ച്ചുകെട 
ത്തു പോരുന്നു. ഇതു ദോഷകരമാണെന്നു വമ്മുടെ യുവ 
വൈദികനു അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഈ യുവ ഇടയനു 

തന്നിഷ്ണമായി ജീപിക്കയും പ്രവത്തിക്കയം ചെയ്യുണം. 
മേലധികാരികളെ അനുസരിപ്പാന് മനസ്സൂമില്ല. ആട 

കഠം ഈ ഇടയന്െറ ആജ്ഞ അനുസരിക്കയും വേണം. 

ഇതെന്തെരു മോഹം! 

€തപദേശിമംക്ക്' ശമ്പളം കിട്ടണമെങ്കില് ഇത്ര 
ആളെ ചേതര്ൃ, ഇത്തപേരോട ആളാംപ്രതി വേലചെയ്തു 

ഇത്ര കടടംബങ്അങറം സന്ദര്ശിച്ചു. ഇത്ര പ്രസംഗങ്ങറം 

ചെയ്തു, എന്നിത്യാദി വിവരങ്ങഠം അടങ്ങിയ മസ, 
ത്്ൃയറിപ്പയോര്ട്ട അയക്കണം? എന്നിങ്ങനെയും മറവും പി 

മര്ശകന് അവഹേളനസ്വരത്തില് പ്രസംഗിക്കുന്നു. 

മാത്തോമ്മ സഭയിലെ ഉപദേശിമക്കെല്ലം ശമ്പ 

ഉം കൊടുക്കുന്നില്ല. സഭയുടെ പ്രത്വേകച്ുതതലഷില് 

അയയ്യന്നവക്ക മാത്രമേ ശമ്പളം നഠംകന്നൊള്ള. അ 
വക്ക ശമ്പളം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം മപദേശിമര് മനു 
ഷ്യവര്ഗ്ഗത്തില് പെട്ടവരായതുകൊണ്ടും വായേഭക്ഷണം 

മാത്രം പരിശീലിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമറണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ടി 

ന്െറ ആവശ്യം വേണ്ടിവരുന്നതു നാനാദേശങ്ങളില് 

ചെയ്യ വരുന്ന വേലയുടെ വൃത്താന്തം സഭാഭനതാക്കന്മര് 

ക്കു അറിപാന് താല്പയയവും അറിയേണ്ടതപ്യാവശ്വവുമാ 

ണ്. ഉപദേശിമാക്കച യഥവേസരങ്ങളില് നേതാക്ക 

രെ സമീപിച്ചു വിവരം ഗ്രഫിപ്പിക്കണമെധ.'ല് മഓാരേഃ 

രുത്തക്ദം ഓരോ വിമാനം ആവശ്യമാണ്. അതുവ 

ങ്ങാ ഉപഭദശിമാര്ക്കു കെല്ലില്ല. വാട്ഭിച്ചുകെട 



ക്ല 

പ്യാ൯ സഭയ്യ കഴിവും പോരാ. നാനരദേശങ്ങളിലും 
നടക്കുന്ന വേലവ്ൃത്താന്തം റിപ്പോര്ട്ട ക്രടാതെ യഥവേ 
സരങ്ങളില് മനസ്സിലംക്കുന്നതിര മാത്തോമ്മാ സഭയി 
ലെ നേതാക്കന്മാരക്കു സര്വ്വപ്യാപിത്വമൊ സര്വങ്ഞാ 
നമൊ ഇല്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയില് പിന്നെ എ 
ന്താണ്ട മാര്ഗ്ഗം? ഞങ്ങാംക്കു റിപ്പ്യോര്ട്ടകൊണ്ടെ ആ 
തൊക്കുകയുള്ള . 

നമ്മുടെ വിമര്ശകനു പണത്തിനു യാതൊരു താല്ല 
യമൌ അതിന്നാവശ്യമൊ ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്ന. കരേ 
ണം അദദ്ദഹഠ പക്ഷെ ഒരു അമാരുഷനൊ വായുഭക്ഷ 
കമൊ ആയതു കൊണ്ടായിരുന്നേക്കാം. പല പ്രസ്ഥാന 
ങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുപവൈദീകനു 
വാത്തകഠം അറിയുന്നതിനു റിപ്പ്യോര്ട്ടിന്െറ ആവശ്യ 
വും ഇല്ലതന്നെ. ഒരോ വേലസ്ഥലങ്ങളിലെയുയം വൃത്തം 
ന്തം റിപ്പോര്ട്ട ക്രടാതെ അപ്പ്യോഴപ്പ്യോഠം ഗ്രംിക്കു 
നതി നിദ്ദേഹത്തിന്നു സര്വ്വപ്യാപിത്വവും സര്വ്വജ്ഞാ 
നവും ആത്മാവില് സഞ്ചരിക്ുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉ 

്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ കഴിവുകറം മാത്തോമ്മാ സഭ 
യിലെ നേതാക്കുന്മാര്ക്കും ഉപദേശിമാര്ക്കും ലഭിച്ചിട്ടി 
ല്ലായ് കയാല് നമ്മുടെ യുപവൈദീകന്െറ അവഫ്ോേളന 
ത്തിന്നിരയായി തീന്നിരിക്കുന്നു. എന്തുചെയ്യാം കേ 
ംക്കുകയെ തരമുള്ളൂ. പണത്തിനും റിപ്പ്യോര്ട്ടകഠംക്കും 
നമ്മുടെ ഫാദറിനു താല്ലയ്യമൊ ആവശ്യമൊ. ഉണ്ടോ? 
അക്കയയ്യയം പറവാന് തൂലികയെ നീ ഇപ്പ്യോഴൊരുങ്ങരു 
ഉത്ത! 



1 ച 

യൂണിയന് എന്ന ഭാവത്തില് അടുത്തു ക്രടിയിരി 
ക്കുന്ന വടക്കന് ദേശത്തിലെ ചില നവികരണ ചെരുപ്പു 
ക്കാർ അടുത്ത കാലത്തു വടക്കന് തിരുപിതാംക്രറില് സു 
വിശേഷം എന്ന പേരില് ഒരു കൃതി പുറപ്പെടലിച്ചിട്ട 
ണ്ടു. ഇതില് അബദ്ധവും അസത്യവും ആയ അനേ 

കം പ്രുസ്താവനകഠം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടി പുസ്തക 

ത്തെ വിമര്ശിച്ചു ഒരു ലഘ്ൃകൃതി താമസിയാതെ പുറ 
പ്പെടുവിക്കവാന്൯ ലാന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്ട്?? 
എന്നും അച്ചന് പ്രസ്ലാപിക്കുന്നു. 

ആ കൃതിയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അബദ്ധവും 
അസത്യവും ആയ കായ്യങ്ങഠം വ്യ തമാക്കി തരുന്നതു 

ഞങ്ങറാക്ക് സന്തോഷകരമാണ്. അതിയച്ചനു കൃത 
ഇ്ഞത പ്രകാശിപ്പ്യിക്കയും അടുത്ത പതിപ്പില് തരുത്തു 
കയും ചെയ്യാം. മതവിദ്വേഷത്തിരെറ ഹാലിളക്കം, 

അത്തെതയുടെ വേലിയേററം, മനസാക്ഷിയുടെ നശ്വര 

ത്വം എന്നീ ത്രിപിധശക്തികഠം ഒത്തിണങ്ങി സമ്മേളി 

ക്കുന്ന അപ്പന്െറ ഈ വിമര്ശനപ്രസംഗംപോലെ ആ 
ലയേ,കൃതിയും ആകാതിരിപ്പാ൯ സുക്ഷിച്ചാല്കെര 
ള്ളൂ. 

തുടന്ന വേണ്ടിവരുന്ന യി രൂപണങ്ങഥം “സഭാച 

ര്രിക?? എന്ന മാസികയില് പ്രസിദ്ധികരിയ്മാമെങ്കില് 
ഞങ്ങഠം യഥാവസരങ്ങളില് അയച്ചുതരാം. ഇനിനിരൂ 

പ്പണം ചെയ്യാനുള്ള തു” വേറൊരവസരത്തില് ആകാമെ 

ന്നു കരുതി ഇപ്പ്യോറം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

മാന്പൃയയാക്കോബായ സഫോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളില് 

അനേകരും ഞങ്ങളുടട ഉ ററമിത്രങ്ങളം സുവിശേഷവെ 



ലി, ഴ് 

ളിച്ചത്തില് നടക്കുന്നവരുംനിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം യേര 
ജിലു പ്രവത്തിക്കണമെന്നു താല്പയമുള്ള വരാണെന്നും 

ഞങ്ങറംക്കറിയ. നാം തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവത്തെ നി 
ഷ്യാസിക്കന്നതിനായിനുഴഞ്ഞു കയറിവരുന്ന യാതൊരു 

എതിര് ശക്തികളും നമ്മെ തോല്ലിയ്മരുതെ, ക്രിസ്ത്രീയ 

സമുദായങ്ങഠം കഴിയുന്നി ടത്തോളം യോജിച്ചുന്ന്നു പ്ര 

വത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ദര്ശനം അനേകക്കം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു ആ ലെളിച്ചടത്ത കെടുത്തുന്നതി 

നായി ഉയന്നവരുന്ന കൊടുജ്കാറവകളെ അഭിമുഖികരി 

ച്ചും തരണം ചെയ്തും ലക്ഷ്യത്തില് എത്തിച്ചേരുവാന് 
നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ചു പ്രുയത്നിയ്രാം. ദീര്ഘ ന്തററാണ്ടു 

കളായി ഭാരതത്തില് സ്ഥാപിതമായ ക്രിസ്തൂസഭഉണ 

ന്നെഴുന്നേറവ ക്രിസ്തൂവിന്െറ ക്രുശില്മാത്രം ആശ്രയി 

ചും പ്രശംസിച്ചും കൊണ്ട് തണ്ടിന്മേല് പ്രകാശിയ്മക്ുന്ന 

വിളക്കുപോലെ ഈ ഭാരതത്തില് പ്രശോഭിപ്പാന് നമു 
ക്കൊരുമിച്ചു ഡ്ര്രാര്ആ്ഥനയില് പേരരാടുകയും ഐകമ 

. ത്ൃപൂവം പ്രവത്തിയ്ക്യും ചെയ്യാം. 

പി. കെ. മാത്തു 

വാളകം, മുവാറവപുഴ്. 
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